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 السَّالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 

 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم

 

الم على ا يمِّدا عمَّد وعلى حله وسَََّّّ  ه ومَََّّّلَّم تسَََّّّليم ا ك   ا      م   الا والسََََّّّّ احلمد هلل ربمِّ العاملني، والصََََّّّّ
 الدمِّ ن.

 ؛أمَّا بعد 

رح على منت      ضََََََََََََّّّّّّّّّّّّمن ورو  معهد عل م  اآلجرُّوميةفهذا ه  اجمللس ال َّامن من جمالس التَّعليق والشَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
 التَّأسيل التَّابع لش كة  مام وار اهلجرا العلمية، وه  الكتاب ال َّامن من الكتب املقرَّر يف هذا املعهد.

يف أحكام األفعال وما  تعلق جب ازم الفعل  - رمحه هللا تعا  -وقد ااتهى بدا الكالم    ما ذكره املصََّّدمِّ  
ا أعذ  األربعة  املضََّّار ، ومََّّ ق الكالم على مقدمِّمة متعلمِّقة اذه ام ازم من جهة تقسََّّيمها، كما أاَّدا أ ضََّّ 

ا، ومدكمل ما ت قى يف  -رمحه هللا تعا   -األو  على حسب ترتيب املصدمِّ   وهي الَّيت جتزم فعال  واحد 
 .-تعا –ن شاء هللا هذا اجمللس  

 

 :-رمحه هللا  -قال 

َر َوِ:ََلْ  َجل َوَل وال َوَْ َجل َوََْل وال َوَ مُ )  ََوازُِم ََثَانَِيَة َعشَََََ ل  اأَلمجر َواْلج َِل َوالدَُّعاِءل َوِإنج َوالدَُّعاِءل َوَ  ِف النَوهج
ي   َ ال َوِإذجَمال ْو ل َوَمهج َفَ ال َوِإَذا ِف اَلشِ عجِر خاصوة  ل َوَمََتل َوَْيجَن َوَمال َوَمنج ُثَ ال وََكيَج ل َوَحيَج َنل َوََّْنو  (. َوََّْيو
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، قلدا أباَّه تقدَّم الكالم على األربعة األو  على حسَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّب ترتيب املصَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّدمِّ ، واألربعة األو  الَّيت هي:   َلْم
، ومأملممَّا ا جتز  وملممَّا، ومأمَلْم ام ( هذه ع ارا عن حرفني اثدني، وأَّنَّ  .فعًل  واحد 

  اوكََّّذلََّّا جيَََّّّا  زم  ، وهي الم واحََّّدا ال فرب بيدهََّّا يف جهََّّة   م األمر والََدُّعََاء:  فعًل  واحََد 
ا الد   ُّ ن أتوَّب ا مع جداب الرَّب  ففرَّق ا بني ما  ُداوى به الرَّب،  -مََََََََّّّّّّّّ  ااه وتعا -العمل؛ و َّنَّ

م من جهة العم  ل الدَّ  ي واحدا.وبني ما  ُداوى به غ ه؛ و الَّ فالالَّ
ا  ذا كان أمر مع امََََّّّّتعالء، وقال ا  "َ م األمر"فقال ا   ذا  "دعاء" ذا كان اخلطاب للمخل قني، وعصََََّّّّ سََََّّّّ 

 :-م  ااه وتعا -كان اخلطاب ومت جه ا    هللا 

 :1﴾ لِّيُدفِّْق ُذو ممعمة  ﴿: األمريف الم  -م  ااه وتعا -كق ل الرَّب   -

   َُّْدفِّْق : هذا ه  الفعل املضار ، وه  جمزوم بالم األمر، وعالمة جزمه السُّك ن. 

عاءوكَّذا يف بب  - دَّما  ﴿يف عطَّاب أهَّل الدََّّار ملَّالَّا: -تعَّا -كق لَّه   الدُّ الَُِّّا لِّيَّمْق ِّ عملميَّْ ومْوا َيم مَّم وم م
 :2﴾ رمبُّام 

حذف حرف  -كما ه  معل م-  َّمْق ِّ : هذا ه  الفعل املضار  اجملزوم بََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّالم الدُّعاء، وعالمة جزمه  
 العلَّة.

 

 َِل َوالدَُّعاءِ ) ْقال  .( َوَ  ِف النَوهج
  . م النوهَل والدُّعاءكما قلدا يف الم األمر والدُّعاء أ ض ا يف    

 هذا يف الدَّهي. ،3﴾  ِّنَّ اَّللَّم ممعمدماالم َتمْزمْن  ﴿:-تعا -ففي الم الدَّهي كق له  -
                                                           

 (7 م را الطالب: 1
 (77الزعرف: م را  2
 (40 م را الت بة: 3
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ْذ م  ﴿:ويف الَََّّّدُّعَََّّّاء - ا الم تَّخماعَََِّّّّ ا ﴿ ،4﴾ رمبََّّدَََّّّم دَََّّّم ْل عملميَّْ ا ومالم َتمْمَََِّّّّ وهكَََّّّذا.. فَََّّّهنَّ هَََّّّذه الكلمَََّّّا   ،5﴾ رمبََّّدَََّّّم
م العامل فيها واحد، ولكن هذا من بب األوب كما م ق.   جمزومة؛ وتتد َّه    أنَّ الالَّ

ا.هذا ما  تعلَّق مبا    زم فعال  واحد 

 

 وهي يف الغالب أمساء الشَّرط كما م ق معدا التَّد يه على ذلا.  فعلنيمثَّ ذكر ما  زم 

  وأوَّهلا"  ْ"إنج

ْ ُكمْ  ﴿:-تعا -وكق له  ،6﴾  ِّن  مشمْأ ُ ْسكِّنِّ الرمِّ حم  ﴿:-تعا -كق له       .7﴾  ِّن  مشمْأ  ُْذهِّ

 .فعل الشورط وجوابه  ْن : حرف شرط جازم،  زم فعلني، والفعالن هذان مها  

 :﴾  ِّن  مشمأْ  ﴿ففي هذه اآل ة: 

   مشمأ : هذا فعل الشَّرط جمزوم بَّ   ْن . والفاعل: مسترت تقد ره ه . 

رط، وه  جمزوم   رط، ُ سََّّمَّى جزاء الشَََّّّ رط؛ ُ سََّّمَّى ج اب الشَََّّّ رط   ُْذهِّْب ، هذا ج اب الشَََّّّ وج اب الشَََّّّ
 بَّ  ْن ، والفاعل أ ض ا فيه مسترت ج از ا.

 

 .فهامدا اعربه أبامه حرف م ين على السك ن ،و ذا قلدا أبامه حرف

 

  ما"وال اين". 

                                                           
 (286 م را ال قرا: 4
 (286 م را ال قرا: 5
 (33 م را الش رى 6
 (133 م را الدساء: 7
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وممما تُدفُِّق ا مِّْن عمْ    َُّ مفَّ  ِّلمْيُكْم ﴿ ،8﴾تَّمْفعمُل ا مِّْن عمْ    َّمْعلمْمُه اللََّّهُ وممما ﴿: -تعا -كق له ،  مماهذا   ما و 
﴾9. 

 .قلدا أبامه امم جازم  زم فعلني ألادا ؛امم شرط  ما واق ل يف اإلعراب 

فهدا ه  مفع ل به  ؛هل ه  مفع ل به ،هل ه  عرب هل ه  فاعل ،وهدا ال بد أن تدت ه هل ه  م تدأ 
 .عين يف علم اصب مفع ل به مقدَّم 

 .ألاه من األفعال أو األم لة اخلمسة ؛وعالمة جزمه حذف الد ن  ماَّ فعل الشرط وه  جمزوم ب  تفعل ا : 
 .وال او فيه ه  الفاعل كما مر معدا

 .و من ع  : هذا جار وجمرور 

 ه. ؤ رط؟   علْم  هذا ج اب الشرط وجزاأ ن ج اب الش 

 

  وال الث جيما  زم فعلني"  ."َمنج
 .بدم من الدظر يف  عرابهوال ،ا امموه  أ ض   

 :10﴾ممن  َّمْعممْل ُم ء ا ُ ْزم بِّهِّ ﴿: -تعا -كما يف ق له   

  .امم الشرط جازم  زم فعلني من  َّ 

 .تقد ره ه  ،أ ن فاعله؟ مسترت فيه ج ازا .أ ن فعل الشرط؟   عمل 

 .عل رفع م تدأ يف  من  عمل يف عل رفع م تدأ  ؟ من  ماذا مدعراا

                                                           
 (197 م را ال قرا: 8
 (272 م را ال قرا: 9

 (123 م را الدساء: 10
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 .و م ءا  هذا مفع ل به

 : ج اب الشرط وعالمة جزمه و  زم  ،رط يف عل رفع عرب امل تدأأ ن جزاء الشرط؟ هي امملة، مجلة الش 
 .وامملة عرب امل تدأ ،حذف حرف العلمة

 

  مه ا": -وه  االمم ال الث-وق له": 
ْتِّدما بِّهِّ مِّْن ح مة  ﴿ :-تعا -كما يف ق له    ا  ،ل  فيهاوهذه هي اليت اعتُ  ،11﴾ومقماُل ا ممْهمما أتم والص اب أَّنم

ا امم أنم الضم  عاو  ليها ،امم  .ألنم من أولمة األمساء أن  ع و الضم  عليها ؛والدليل على أَّنم

ْتِّدما بِّهِّ ﴿قال:  -عزم وجلم -هللا    ا: أ ض  ، ومده ق ل الشاعر ﴾ومقماُل ا ممْهمما أتم

 

 مهما أتمري القلب  فعلِّ  وأاماِّ 

 

 ما" "إذو. 
ا حرف ،اليت وقع فيها اخلالف -كما تقدمم معدا- وهذه   ذ ما   ا ال  صلح ؛والراجح فيها أَّنم معها  ألَّنم
 .مسيمة أو أولمة األمساءاال

 .وال حيضر  شاهد يف القرحن عليها  ، ذ ما تفعل أفعل تق ل:  

 

   ْي "ا من ام ازم اليت ذكرها وأ ض". 

                                                           
 (132 م را األعراف: 11
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 .13﴾أمَيًّ مَّا تمْدُع ا فَّملمُه اأْلممْسماُء احْلُْسنمٰ ﴿ ، كذلا:12﴾عِّتِّيًّا أم َُُّّهْم أمشمدُّ عملمى الرَّمْحمَّٰنِّ ﴿: -تعا -حن  ق له  

   مَت"وأ ضا". 
 ق ل الشاعر:ََّّك  ،قية أمساء وهذه املت 

 

 العمامة تعرف ينمىت أضع ** أ  ابن جلى وبراب ال داَي 

 

  َّْين"وكذلا". 
ا أ ضا من أمساء الشرط امازمة اليت جتزم فعلني    كق له:،  فهَّنم

  

 فأَين ما تعدل به الر ح تدزل

 

   ْين"وكذلا". 
 .14﴾أم َّدممما تمُك اُ ا  ُْدرِّككُُّم اْلممْ  ُ : ﴿-تعا -كق له   

 

 ْو"   "َّْن 
 ال و را أتججاجتد حط ا جزْ  **اا   أتهتا تستجرْ فأس  ت أّنَّ 

                                                           
 (69 م را مرمي: 12
 (110مراء: م را اإل 13
 (78: م را الدساء 14
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    :حيث ا"كذلا من ام ازم اليت جتزم فعلني". 
 :ق ل الشاعرََّّك   

 

 ُ ُ مما تمْستمقِّْم  َُّقمدِّمْر لمام اَّللَّ يَّْ  َنمماح ا يفِّ غمابِّرِّ األمْزممانِّ  **حم

 

 .-تعا رمحه هللا  -عرفدا ما  تعلمق اذه احلروف أو األمساء اليت ذكرها املصدم   نفهذ 

 

َفَ ال قي وب   .َوِإَذا ِف اَلشِ عجِر خاصوة ( وََكيَج

 "جرى على ق ل الك فيني  -رمحه هللا-واملصدم   ،هذه من املسائل اليت اعتل  فيها الد    ن "كيف ا
 .يف هذا ال اب

كيفما تقم  ا م ل: ا واحد  لشرط جدس  ج اب اأن  ك ن فعل الشرط و  :اوبع  الد   ني اشرتط هلا شروط   
ا ليست عاملة  ؛تكتب أكتب كيفما ،  قمأُ  ا جتزم  ،قال ا ألامه ال شاهد عليها ،و ال فهَّنم ال شاهد على أَّنم

ا جتزم فعلني ؛فعلني قال ا   كيفما تك ا ا    م عليكم  ،حىت قال احملقق ن من الد   ني ال  ُعلم هلا شاهد أَّنم
 .ال ادري ما هذا

 

 : -تعا  رمحه هللا  -دم  صوحعر ما ذكره امل 

 "وامتشهدوا هلا بق ل  .َوِإَذا ِف اَلشِ عجِر خاصوة ()الشعر فقال:  لكدمه قيمدها بضرورا "إذا
 الشاعر:
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َََََّّّّّصََََّّّّاسمٌة فَّمتمجممَّلِّ   و ذا تَََّّّصِّ َّا عم

 

م قال ا يف مد  ر الكالم ووامعه: ال تك ن  ؛الشعر ة حبر وامع سدمفت فيه الكتب ا والضرور   و ال فهَّنم
 .وَل ُ سمع هذا يف كالم العربزمة جا   ذا 

 

 ،قد ااتهى من الكالم على ج ازم الفعل املضار  وما تقدمم من األم لة -رمحه هللا-واذا  ك ن املصدم  
 ن  تهد يف التط يق عليها مبراجعة ما  تعلمق اا من اإلعراب.أفهامه  د غي لطالب العلم 

 .كام األفعالجيا  تعلمق أبح -تعا رمحه هللا -ااتهى املصدم  

 

   للذكر م ل حظ األا يني، يف م ل هذا وال اق ل  ،ال فرب بيدكم على اإلطالب ،بواجبومدكلمفكم
 -تعا –بل الرجال والدساء على الس اء؛ وهذا ال اجب، مع ما مأرمله من أمئلة املدارما   ن شاء هللا 

ه : قراءا م را الكه  ح ة ح ة، وامتخراج األفعال ال اروا فيها. وجتدول هذا؛ ألاا لن تستفيد يف الد   
  ال مب ل هذه الطر قة. جتدوِّل هذا يف جدولة تضعها من مخس ا افذ: 

 .الفعل، فتذكر لفظه الدافذا األو : -
 الدافذا ال ااية: ا عه  ماض، مضار  أمر( -
 : حكمه  مرف  ، مدص م، جمزوم، م ين...(الدافذا ال ال ة -
 الدافذا الرابعة: العامل فيه   ذا كان معرب  جمزوم بََّّ  َل ، مدص ب بََّّ  لن ...( -
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، تق ل: عالمة رفعه الضمة، عالمة اص ه الفت ة،  - واخلامسة: العالمة، عالمته. فهن كان معرب 
ي ا َل َتتج    أن تذكر العامل؛ و َّنا عالمة جزمه السك ن... بعد أن تذكر العامل. فهذا كان م د

 متق ل: م ين على السك ن، م ين على الضم، م ين على الفتح...

. واعرت  م را الكه ؛ ألين فيما أعلم، على قلة العلم أَّنا أك ر م ر القرحن يف بب األفعال، هذا تكلي 
 تستطيع، قراءا حفص عن عاسم.  فأر دك أن تتمر  على معرفتها، وط ع ا املعتمد ه  قراءا حفص بقدر ما

 ، كم الفائدا اليت متجديها من هذه الطر قة. -تعا –امتخرج هذه األفعال ومتدظر،  ن شاء هللا 

وال أب  أن ختطئ، وكلدا ذلا اإلاسان، ول  َل خنطئ َل اتعلم. فتجمع هذه األفعال، وتسلم يف َّنا ة هذا 
هم  -أ ض ا-،  عين م ل الي م تسلم للمشرفني، واملشرف ن األم   ،  عين: يف َّنا ة ور  األم    القاوم

 أافسهم واعل ن يف الطلب.

 

من بب األفعال، وااتهيدا جيا ااتهى مده وعل يف  بب أحكام األمساء ،  -رمحه اهللا تعا -بعد ما ااتهى  
 عل بعد ذلا.وبدأ بملرف عا  ومدأعذ ت طئة أو تَّمْقدِّمة كما فعلدا بألمس حىت ا دأ يف بب الفا

 .(ابب مرفوعات األمساء : -رمحه هللا تعا -قال  

 .(املرفوعاُت سبعة)و  عين: األمساء اليت حكمها الرفع، مث ذكرها بق له:  

الفاعلل واملفعول الذي  :املرفوعاُت سبعة و:َل)، ا ر و ر  سر من املدص ب  واجملأوحصر املرف عا  هذا  
خواهتال والتابع لل رفوعل  ُيَسمو فاِعُلُهل واملبتدْ  خواهتال وخرب إنو ْو  و:و ْربعة وخربهل واسم كان ْو

 (النوعُتل والعطُفل والتوكيدل والَبَدل ْشياءْ

 وأمجل فيها، وم جع  ليها على التفصيل.  -رمحه هللا–هذه هي املرف عا  اليت ذكرها املصد  
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، ى التفصيل واعترب  أن الت ابع أربعة، فدق ل: الفاعلمعن هذا أَّنا ال اثمن هلا،  ذا قلدا م عة أو قلدا عل
 الدَّعتُ و ، هذه متة، واملفع ل الذي َل ُ سممَّ فاعُِّلُه، وامل تدأ وعربه، وامم كان وأع اهتا، وعرب  نَّ وأع اهتا

 فهذه على التفصيل. ؛عشرا وال مدمل تسعة ، والت كيدمثااية ، والعط ُ م عة

، مدتكلم عدها  ن شاء هللا  -رمحه هللا تعا -ميذكرها املصد  وكل واحدا من هذه الس عة  -بب  بب 
 .-رمحه هللا تعا -مبا  دامب ما ذكره ابن حجرُّوم  -تعا 

 واملهم عدد  يف هذا ه  ما كلفداكم به من  التمر ن.

 

۞۞۞ 

 

 

 املورد العذب الز ل

  ق ل:واملالحظة ال امدة:

 نم قاوا اإلع ان واملدظر ن يف مدهجهم  ذه  ن    العقيدا األشعر ة عقيدا التأو ل، والكالم على هذه  
 ه.قسم مع حسن ال دا، وقسم مع أت اعاملالحظة على قسمني: 

من جمم عة رمائله:  أنم الدا  ااقسم ا يف الصفا  على   العقائد فأما حسن ال دا فقد ذكر يف رمالة 
ر مذهب املش هة وقال:  وهخالء هم اجملسمة واملش هة وليس ا من اإلمالم يف شيء وليس أربع فرب( فذك

ا مث قال:  مذهب السل  لق هلم اصيب من الص ة( مث ذكر مذهب املعطلة وحكم عليه بل طالن أ ض  
 يف حَي  الصفا  وأحاو  ها وأما السل  رض ان هللا عليهم فقال ا اخمن اذه اآلَي  واألحاو ث كما
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فهم    ت ن اليد والعني واألعني واإلمت اء والض ا  -ت ارك وتعا -ورو  وارتك املقص و مدها هلل 
 .اهَّ اإلحاطة بعلمها( -تعا –والتعجب... وكل ذلا مبعان ال ادركها وارتك هلل 

قلت: ما ذكره أباه مذهب السل  ليس ه  مذهب السل  بل ه  مذهب أهل التف    الذ ن روم عليهم 
 . السل

  :واعلم أنم التف    ا عان

 تف    كيفية  -
 وتف    معن  -

 فهم    ت ن هلل ما أث ته هللا لدفسه يف كتابه وطر قة السل  هي تف    الكيفية و ث ا  املعن

و ف ض ن علم الكيفية     يف األحاو ث الص ي ة مبعاايها اليت تقتضيها يف اللغة ملسو هيلع هللا ىلص  وما أث ته له رم له
على العرش امت ى  محنقال ملما مأله مائل بق له الر  مالا وعلى ذلا ت ارو كالمهم فاإلماموجلم  هللا عز

 فأطرب قليال وعلته

عده بدعة وأات  والسخال مث رفع رأمه فقال : اإلمت اء معل م والكي  جمه ل واإلميان به واجب الرحضاء
 .رجل م ء أعرج ه

 .مزعم أنم السل  ف ض ا املعن فقد افرتى عليه فمن

واخلل  كل مدهما  قطع  السل  أ ضا أنم  أكمد ال دا ما زعمه يف أنم مذهب السل  التف    بل وأكد وقد
وتعا  غ  ظ اهرها اليت وضعت هلا هذه األلفاظ يف حق  ت ارك أبنم املراو أبلفاظ هذه الدص ص يف حق هللا

 اخلالف قال :   و ذا تقرر هذا فقد اتفق السل  واخلل  على أسل التأو ل واحنصر أن املخل قني   
الترت ه    ذلا حفظا لعقائد الع ام من  م ضروراهبيدهما يف أنم اخلل  زاووا َتد د املعن املراو حي ما أمأ

 .ضجة وال  عداات(( ش هة التش يه وه  عالف ال  ست ق
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اثين عشر قر  بقطع  اخلصام يدهمكلة أشغلت بل املسلمني وأاثر  بمشااتهى من  هذا زعم ال دا أااو 
قد أسلح  ه ث ا  الصفا   ال  ورا وس ر افسه أا يف الدظر عن القرن األول الذي َل تظهر فيه عص مه

 املشكلة بعدها على ال فاب وا ذوا اخلالف وهذا كالم من َل  تص ر أعراب تعااق ا بيدهم يف جلسة واحدا
األمر ليس بسهل وال  س  فال ميكن أنم أحدا من  و نم .وَل  عرف أبعاوها وظن األمر فيها مهال و س ا

 جهمَّن على وأت اعهم جين ماروا ملسو هيلع هللا ىلص عقيدته فالسل  الذ ن هم أس اب رم ل هللا عن الفر قني  تدازل
عال اليت ورو  يف الكتاب ال اري جلم و  سفا  وات ع ا طر قهم جين جاء بعدهم يف مائر القرون  خمد ن أبن

وجلم وتقد  من  يف اللغة العربية من معن  ث اات  ليق جبالل هللا عز تقتضيه ا ومباا والسدة  ب اإل ميان
 .وال مت يل وال تش يه وال تعطيل وال َتر   وال أتو ل تكيي  غ 

والعني  ق ل ن  دا تليق  ال جهو  االمت اء  ق ل ن امت اء  ليق جبالله ويف اليد والرجل والساب والقدم ففي
 .ة واملماثلة وهكذااجبالله مرتهة عن املشا

 نم هللا حي ووسفدا شخصا  قلدا ذلا أنم االشرتاك يف اإلمم ال  لزم مده االشرتاك يف احلقيقة فهذا وت ضيح
احلي االشرتاك يف حقيقة احلياا ف ياا هللا أزلية فه  األول  امم من الدا  أباه حي فال  لزم من االشرتاك يف

ُ ُ   ﴿: -تعا -قال  يءر الذي ليس بعده شوه  اآلع يءش الذي ليس ق له ومتَّم مكَّْل عملمى احلْميِّم الَّذِّي الم ميم
مْمدِّهِّ   .15﴾ وممم ِّمْح حبِّ

األكل والشرب والد م فهل  على تت ق  هللا قدمية بال ابتداء وبقية بال ااتهاء مث  نم حياا اإلاسان وحياا
 .ام اب: ال وهكذا احلقيقة لزم من االشرتاك يف االمم االشرتاك يف

ما تقتضيه من معاين يف  واعتقاو اا السدة جممع ن أنم سفا  هللا ال   تية  ب على الع او اإلميان فأهل
 اللغة على ال جه الالئق جبالل هللا تعا .

 

                                                           
 (58الفرقان: م را  15
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 لكالم األئمة، وهللا أعلم.  -رمحه هللا–وهدا مدق  عدد اقل الشيخ 

 

۞۞۞ 

 

 األسئلة

 

 : ماه  الراجح يف بداء الفعل املاضي؟١السخال

على الفتح أبدا ه  األرجح؛ واألمر يف هذا كما قلت  ام اب:  ن كان البد من ترجيح فالق ل أباه م ين
 يف غض ن الدر  مهل  ن شاء هللا.

: هل كتاب  احللل الذه ية  مدص ح به؛ قرأ  فيه أن من شروط  كي  وأن تتقدمها الم ٢السخال
؛ فهن َل تتقدمها  17﴾كمْي ال  ك ن ُوولمة بني األغدياءِّ   ﴿أو تقد ر ا،  16﴾لِّكْي ال أتممْ ا﴿التعليل لفظ ا 

 ل. الالم ال لفظ ا وال تقد را، كان الدصب بََّّ أن  مضمرا، وكاات  كي  افسها حرف تعلي

ام اب: اعم، هذا ذكره ط ائ  من الد   ني جين ت مع يف الكالم على املسائل؛ وعلى كل حال كتاب 
أبنَّ املدص ح به  -كما قلت يف بدا ة الدرو -. ولكن 18  احللل الذه ية  كان  دصح به شيخدا  ...(

ل يف م ل هذه الكتب، بلدس ة  لطالب العلم الذي  ضع رجله أول مرا يف الطلب يف الد  ، أن ال  ت غ
                                                           

 (23احلد د: م را  16

 (7احلشر:  م را  17

 (27:45س   غ  واضح: الدقيقة   18
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وأن  قتصر على املنت وما  تعلق من   ضاح، وك اا أتيت جبميع ما تق  عليه من ف ائد الد   يف الكتب 
املت مطة واملط لة يف م ل هذا الكتاب، هذا على عالف الطر قة املرضية، وعص س ا يف جااب التدر س؛ 

 ال التألي .

 

 كم هللا ع  ا.برك هللا فيكم، وأحسن هللا  ليكم، وجزا 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 

۞۞۞ 
 

 


